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Szakmai önéletrajz
Építész vezetõ tervezõ, okleveles építészmérnök, BME Építészmérnöki kar, 1985

Iskolák, mesterek
Az egyetemen Farkasdy Zoltán és Török Ferenc tanítványa lehettem.
Építészként mesteremnek tekintem Makovecz Imrét. Szemléletem forrása a Rudolf Steiner 
által alapított antropozófia, Mestereim nyomán a munkát és a közéleti aktivitást egyaránt az 
élet részének tekintem. Résztvettem a visegrádi építésztáborokban 1983-tól 1986-ig, azóta a 
magyarországi organikus építészeti irányzathoz tartozom.
A fenntartható építészet foglalkoztat, a háztól a tájig és tovább.

Díjak, pályázatok
• ÉTE-MÉSZ diplomadíj, 1985
• “Az év lakóháza Veszprém megyében 1997” c. pályázat dícsérõ oklevele
• Kormányzati Negyed (K4) nemzetközi tervpályázat I. díjas tervezõi csoport tagja, az 

épületegyüttes ökológiai-gépészeti koncepciójának kidolgozója, 2007
• Év Napháza 2007 pályázat megosztott I. díja
• Holcim Awards Gold Europe 2008, Janesch and team
• Mûemléki kastélyok hasznosítása Somogy megyében, 1985, megvétel
• Panelos lakóépületek értéknövelõ felújítása, III. díj, 1986
• Debrecen, Pallag kertváros rendezése, megvétel
• Szerencs, városközpont rendezése, 1986, megvétel

Fontosabb munkák
• 120 lakásos panelház, Vizafogó lakótelep, Zsilinszky Gyulával, 1989
• Dörögdi medence fejlesztési program és rendezési terv
• Alternatív szennyvíztisztítási megoldások a Szentendrei szigeten (tanulmány a Fõvárosi 

Vízmûvek megbízásából)
• Alkotótelep tervei, Csórompuszta 
• Dreher Sörgyárak Fõbejárat-recepció, Sörözõ-étterem, Dreher-Múzeum
• Alexander Court irodaház, Bp. V., Nagysándor József u. 6.
• Autonóm Kisrégió tanulmány, Független Ökológiai Központ, 1999
• Autonóm Város tanulmány, FÖK, 2004
• Rád, öko-lakópark, 2002-2007
• Csíkszereda, piac rehabilitáció, 2006
• Öko-Globe, úszó színház-szálloda a Dunán, 2007
• TÜV irodaház új fõbejárat, 2007-2008
• K4 engedélyezési terv, 2007-2008
• Zöld Pont passzív és autonóm irodaház terve, 2008
• Szalmabála-ház, Penc, 2009-10
• Újpalota, panelrehabilitáció, 2011
• Megyeri Tigrisek Aréna, Újpest, 2012

Oktatói tevékenység
• 1993-95 Kós Károly Egyesülés Szabad Oktatási Fórum ügyvezetõ igazgató
• 1999-2001 KKE-IWA Szabad Fõiskola tanári kollégiumának tagja

• Ökologikus építészet illetve Fenntartható település címmel óraadó a SZIE-YMMF-en, az 
ELTE Humánökológia Szakirányán, a Debreceni Egyetem Települési Energetikus 
Szakmérnök képzésén és az EMTE Sapientia csíkszeredai karán.

• 1998-2004 az YMMF oktatója Tervezés és Ökologikus építészet tárgyakban

Kiállítások
• Mai magyar építészet, Bécs, Collegium Hungaricum, 1986
• Magyar élõ építészet, OMÉK, Budapest Expo, 1985
• Faluépítészet, Kapolcsi Mûvészeti Napok, 1989
• Magyar Organikus Építészet, La Biennale di Venezia, 1991
• Csórompusztai Mûvésztelep kiállítása, Mûvészetek Völgye, 1995
• KÖR Építész Stúdió kiállítása, Páty, 1996
• Autonóm Ház, Naturexpo, 1996
• Organikus Magyar Építészet, Budapest-Poznan-Krakkó, 1996-97
• Kós Károly Egyesülés 10 éves kiállítása, Budapest-Magyarország-Európa 1999-2000
• Új Atlantisz felé / La Biennale di Venezia 2000, Ernst Múzeum
• Kós Károly és mai követõi, Ars Hungarica, Nagyszeben, 2007
• Folytatni a Teremtést, kiállítás a magyar organikus építészetrõl a Kós Károly Egyesülés 

megalapításának 20. évfordulóján, Iparmûvészeti Múzeum, 2009 
• Székelyház tervpályázat kiállítás, 2009 december, Csíkszereda 
• Autonóm Ház, Millenáris Park, 2009; SYMA csarnok 2010, 2011;  Construma 2010; 

Ökotech 2010; BNV 2010;

Publikációk
• Alternatív toalett, 3.part, 1989
• Joseph Beuys, Bercsényi 28-30, 1988
• Smalltown life - Pikkukaupunkielämää, alkotótábor, Tornio, 1987
• Autonóm ház, fõiskolai jegyzet, Labor5-Tempus;
• Az autonóm házról: Építés-felújítás ’96/6, Országépítõ, SzépLak ’96/7, Ökotáj ’97/14-

15,’99/22., stb., Öko-komfort magazin 2006-2007
• A Szabad Gondolat szerkesztõbizottsági tagja
• Der Europäer, Basel, rendszeres szerzõ

Munkahelyek
• együtt dolgozott Zsilinszky Gyulával, Csomay Zsófiával, Turányi Gáborral, Sáros Lászlóval. 

1989 óta a KÖR Építész Stúdió tervezõje. Az iroda 1990-tõl a Kós Károly Egyesülés tagja

Tisztségek
• ’98-tól ’00-ig az Építészkamara Etikai Bizottságának tagja
• KKE igazgatótanács tagja, 2004 óta a Kós Károly Alapítvány elnöke
• A Hungarian Green Building Council alapító tagja
• 2009 novembertõl a Magyar Építész Kamara alelnöke
• 2009-tõl Borszék város fõépítésze

Zöldmozgalom
• 1982-ben kapcsolódik a Duna-mozgalomba. Alapító tagja a Duna Körnek. A Duna Charta 

tagja
• Az Élõlánc Magyarországért ökopárt elnökségi tagja



Tudományos munkásság dokumentumai
Pontozott publikációk

Könyv, könyvfejezet, cikk gyûjteményes kötetben
1. Saját építésû komposztáló toalettek, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlõdésért, 

Miskolc, 1997 (nyomtatott, késõbb elektronikus is)
Értékelés: magyar nyelvû, nyomtatott, még nem szerepelt publikációként, 
Pontszám: 4

2. Fenntartható építészet, Bioépítészet - 2003, Bába kiadó, 2005, 
ISBN 963 7337 18 0
Értékelés: magyar nyelvû, nyomtatott, már szerepelt publikációként, 
Pontszám: 2

3. Autonóm kistérség, autonóm ország, Bioépítészet - 2004-2005, Bába kiadó, 2007, ISBN 
978 963 9717 39 8
Értékelés: magyar nyelvû, nyomtatott, már szerepelt publikációként, 
Pontszám: 2

Nyomtatott egyetemi jegyzet
1. Autonóm ház, SZIE-YMMF, Tempus – Labor5

Értékelés: magyar nyelvû, nyomtatott, még nem szerepelt publikációként, 
Pontszám: 4

2. Autonóm Ház, in: Energiagazdálkodás az épített környezetben, Ertsey A., Medgyasszay 
P., Osztroluczky M.; SZIE-YMMF, labor5, 2000
Értékelés: magyar nyelvû, nyomtatott, már szerepelt publikációként, 
Pontszám: 2

Folyóiratcikk, elektronikus publikáció, kutatási jelentés
1. Az Autonóm Ház, Építész Spektrum, 2002/5-6

Értékelés: magyar nyelvû, nem lektorált, nyomtatott
Pontszám: 1

2. Szelíd technológia az ökoépítészetben, Alaprajz, 2004 október
Értékelés: magyar nyelvû, nem lektorált, nyomtatott,
Pontszám: 1

3. Autonóm kisrégió, kutatási jelentés (szerk.), FÖK, 1999, 
http://www.foek.hu/nyomtatottkiadv/index.html#kisregio
Értékelés: magyar nyelvû, nem lektorált, nyomtatott és elektronikus
Pontszám: 1

4. Autonóm város, kutatási jelentés (szerk.), FÖK, 2004,
http://www.foek.hu/nyomtatottkiadv/index.html#autonomvaros
Értékelés: magyar nyelvû, nem lektorált, nyomtatott és elektronikus
Pontszám: 1

5. Fenntartható kistérségek az Európai Unióban, kutatási jelentés (szerk.), FÖK, 2006, 
http://www.foek.hu/programok/alkoko.html
Értékelés: magyar nyelvû, nem lektorált, elektronikus
Pontszám: 1

6. Autonóm Ház, www.ymmf.hu/egysegek/egysegek/letoltes
Értékelés: magyar nyelvû, nem lektorált, elektronikus
Pontszám: 1

7. Sustainable renewal of urban environment, Periodica Politechnica, 2008 Értékelés:
angol nyelvû, magyar folyóirat, lektorált, nyomtatott
Pontszám: 4

8. Sustainable renewal of urban environment, WTA Journal, 2008
Értékelés: angol nyelvû, külföldi folyóirat, lektorált, nyomtatott
Pontszám: 6

Konferencia-elõadás (kiadványban megjelent)
1. Kitágított építészet, Építészet - Belsõ Terek és a Természet - A Nádasdy Akadémia 

szimpozionja, konferenciakiadvány, 2001
Értékelés: magyar konferencia, nem lektorált, nyomtatott
Pontszám: 1

2. Kitágított építészet, Építészet - Belsõ Terek és a Természet - A Nádasdy Akadémia 
szimpozionja, Országépítõ melléklet, 2001/3
Értékelés: magyar konferencia, nem lektorált, nyomtatott
Pontszám: 1

3. A fenntartható város, Építõmûvészetünk és az életminõség - A Nádasdy Akadémia 
szimpozionja, konferenciakiadvány, 2005
Értékelés: magyar konferencia, nem lektorált, nyomtatott
Pontszám: 1

4. A fenntartható város, Építõmûvészetünk és az életminõség - A Nádasdy Akadémia 
szimpozionja, Országépítõ, 2005/3
Értékelés: magyar konferencia, nem lektorált, nyomtatott
Pontszám: 1

5. Ertsey Attila: Biotoalett; Földépítészet - a Falufejlesztési Társaság Építészeti 
Tagozatának III. Országos Vándorgyûlése, Országépítõ, 2000/1-2
Értékelés: magyar konferencia, nem lektorált, nyomtatott
Pontszám: 1

6. Ertsey Attila és Medgyasszay Péter: Egy autonóm kisrégió-projekt, Földépítészet - a
Falufejlesztési Társaság Építészeti Tagozatának III. Országos Vándorgyûlése,
Országépítõ, 2000/1-2
Értékelés: magyar konferencia, nem lektorált, nyomtatott
Pontszám: 1

7. Városi település fenntarthatósága, Világváros vagy világfalu, Építész szeminárium, 
FÖK-Phare Access, 2004
Értékelés: magyar konferencia, nem lektorált, nyomtatott
Pontszám: 1

8. Fennt – konferencia a Holcim Foundation szervezésében, Millenáris, 2007
Értékelés: magyar konferencia, nem lektorált, elektronikus
Pontszám: 1

9. A Goetheanum, Építészet és ezoterika konferencia, SZIE-YMMF-MÉ-MAT, Magyar 
Építõmûvészet 2007.
Értékelés: magyar konferencia, nem lektorált, nyomtatott
Pontszám: 1

Szakmaspecifikus alkotások
1. Autonóm Ház kiállítás, Naturexpo, 1996 (megvalósult), ismertetve SzépLak 96/ 

számban
Értékelés: önellátó egyedi kisépület – kiállítási installáció
Pontszám: 2



2. Rád, ökofalu engedélyezési és kiviteli terve, generáltervezõként, 2003-
2007.(elõkészítés alatt)
Értékelés: önellátó lakópark, számos helyen publikálva
Pontszám: 3

3. Szolárfûtésû lakóház Budakeszin, in: Öko-komfort magazin, 2006. (megépült)
www.okokomfort.hu
Értékelés: bioszolár családi ház
Pontszám: 1

4. Szolárfûtésû lakóház Budafokon, in: Öko-komfort magazin, 2007. (megépült)
www.okokomfort.hu
Értékelés: bioszolár családi ház
Pontszám: 1

5. Kormányzati Negyed tervpályázat, I díj., 2007., társszerzõként Janesch Péterrel
(építészet), saját munkarész: az épületmûködtetési-fenntarthatósági koncepció 
kidolgozása
Értékelés: nemzetközi tervpályázat, irodakomplexum 
Pontszám: 5

6. Város és vidéke, (társszerzõként Schneller Istvánnal) az Élõlánc Magyarországért 
választási programjának településfejlesztési fejezete, www.elolanc.hu
Értékelés: programfüzetben publikálva
Pontszám: 2

7. Autonóm Ház kiállítás, Millenáris Park B-csarnok, 2009 (megvalósult), ismertetve lásd: 
www.autonomhaz.eu/sajtomegjelenes
Értékelés: önellátó egyedi kisépület – kiállítási installáció
Pontszám: 2

A publikációk összesítése (1989-2007)

kategória db pontszám % korrekció
I. Könyv, könyvfejezet, cikk gyûjteményes kötetben 3 8
II. Nyomtatott, v. elektronikus egyetemi jegyzet 2 6
III. Folyóiratcikk, elektronikus publikáció, kutatási jelentés 8 16
IV.Konferencia-elõadás (kiadványban megjelent) 9 9
V. Szakmaspecifikus alkotások 6 14

Pontozás nélküli publikációk

Népszerû cikk
1. Alternatív toalett, 3. part, 1989/1
2. A komposztáló toalettekrõl, Családi ház, 1989/2
3. Az energiakérdésrõl, Országépítõ, 1991/1
4. Túlélési receptek, Kisúgó, 2006
5. Gondolatok az Autonóm ház kapcsán, Országépítõ, 96/4
6. Autonóm Ház, SzépLak, 96/
7. Ökotáj 14-15.sz., 22.sz., 25-26.sz., 27-28.sz.,
8. Ökoházak magazin, Ökootthon Budakeszin, 2005/1
9. Öko-komfort magazin, Solar-ház Budafokon, 2007
10.Öko-komfort magazin, Solar-ház Budakeszin, 2007
11.Bio-öko? Építési Körkép 2008. január-február



Az Autonóm Házat a Millenáris Park Nonprofit Kft. valamint a kiállító 
cégek támogatásával hozta létre a Szelíd Technológia Alapítvány. 
Tervezôje és építôje a KÖR Építész Stúdió Kft.

www.autonomhaz.eu

Az Autonóm Ház egy önellátó, megújuló energiák-
kal mûködtetett, környezetbarát anyagokból épülô 
lakóház 1:1 léptékû, mûködô modellje. Az épület-
ben meg lehet tekinteni egy bioszolár fûtési rend-
szert napkollektorokkal; napenergiával és széllel haj-
tott, hálózattal együttmûködô áramellátó rendszert, 
esôvíz-hasznosítást, komposztáló toalettet, környezet-
barát bútorokat, számos más megoldással együtt.

Az EU 2011-tôl megkezdi a passzívházak beve-
zetését, majd ezt követôen a folyamat az ener-
getikailag önellátó épületek irányába folytatódik.  
A fejlôdés további területe az autonóm mûködés 
kiterjesztése az épület vízháztartására, anyagfor-
galmára, a fenntartható építés és mûködtetés egé-
szére, az ökologikus építôanyagokat beleértve.

Kevés az idônk. Az ember által elôidézett klímavál-
ság radikális változtatást és önmérsékletet követel. 
Egy Földünk van, és az Autonóm Ház hozzásegít a 
megôrzéséhez. Ennek szellemében „A jövô háza” 
kiállítás részeként egy olyan autonóm házat muta-
tunk be, mely passzívház is, de több annál: vízhasz-
nálata és környezetterhelése is fenntartható. A ma 
ismert legkorszerûbb, szelíd és fenntartható techno-
lógiákat mutatja be a biotoalettôl az öko-autóig.

Internetes partnerünk: www.rendes.hu • Grafika: www.aplusd.hu

12 V/220 V AC

szalmabála, papírpehely
vályog + szalma, parafa
Felföldi Belsôépítészet
www.thermoflocinfo.hu

CereDom Kft.
www.szalmahaz.hu

Belsô Udvar 2008 Kft.
www.belsoudvar.hu

Magyar Szalmaépítôk Egyesülete
www.szalmaepitok.hu

termelt áram hálózatra 
visszatáplálása
- visszafelé is pörgô 
  villanyóra

napelemes akkutöltô, 
- 12 V-os hûtôgép, 
- energiaoptimalizálás, 
- szünetmentes áramforrás
- kisfogyasztók ellátása, 
- szélgenerátor
Windenergy
www.windenergy.hu

szürkevíz-tároló (használt mosóvíz 
és fürdôvíz) wc-öblítésre

napelemes áramforrások
Korax Solar Kft. 
www.koraxsolar.hu

Solart System Kft.
www.solart-system.hu 

szellôzôkürtô

napkollektor
Naplopó Kft.
www.naplopo.hu

Kardos Labor Kft.
www.kardoslabor.hu 

talajhôcserélô

fazsindely
Szabó Nándor
E-mail: szabonandi@freemail.hu

passzívház szerkezetei

légfûtés

hôszivattyú

víz nélküli piszoár
ECOPLUS Hungary Kft.
www.urimat.hu

pelletkandalló
Edilkamin International Kft.
www.edilkamin.com

papírbútorok
Karton-Art-Design
www.karton-art.eu 

öko-konyha
Árkossy Bútor, www.arkossy.hu

Dometic Zrt., www.dometic.com 

TEKA Hungary Kft., www.teka.hu
www.kuppersbusch.hu

parafa fal- és padlóburkolatok
Laurum Kft.
www.laurum.hu

energiatakarékos 
mosógép
Euro-Profil Home Kft. 
www.europrofil.hu 

FIToTECH
zöldtetô rendszer
Fito System Kft.
www.fitosystem.hu

újrahasznosított PVC tófólia
Remater Kft.
www.remater.hu

passzívház hôvisszanyerô 
szellôztetô rendszer 
Domtec Kft.
www.domtec.hu

mosogató, mosdó és zuhanykabin, 
víztakarékos csaptelepek
MOFÉM Zrt.
www.mofem.hu

Geberit Kft.
www.geberit.hu

Ravak Hungary Kft.
www.ravak.hu

passzív napenergia

napcsapda, télikert

passzívház-ablak 
(U=0,85 W/m2K)

Internorm Ablak Kft.
www.internorm.hu 

szelektív hulladékgyûjtés: 
- szerves hulladék a komposzt-toalettbe, 
   vagy kerti komposztálóba, 
- égethetô hulladék a kazánba, 
- egyéb hulladék újrahasznosításra
Kontakt-R Kft. 
www.komposztalo.hu

komposztáló toalett: 
- szagtalan, 
- ø vízöblítés, 
- ø szennyvíz, 
-  humusz 
Szelíd Technológia Alapítvány-KÖR Kft.
www.ertseyattila.eoldal.hu 

faelgázosító kazán
Aero-Therm Koher Kft. 
www.aero-therm.hu 

fûtés és melegvízkészítés 
szolárbojlerrel

sugárzó falfûtés

szennyvízülepítés

nádgyökérzónás szennyvíztisztítás
Élôvíz Kft.
www.biokor.hu

hulladékprés

energiatakarékos világítótestek (LED), 
LED Intervallum Kft. 
www.ivkft.hu

Autonóm Házak tervezése 
KÖR Építész Stúdió Kft.
www.ertseyattila.eoldal.hu

inverter

szûrô

esôvízgyûjtés
Kontakt-R Kft
www.esovizgyujtes.hu

frisslevegô

elektromos hálózat
(tartalék)

ivóvíz talajvízkútból

ciszterna: mosás vízlágyítás 
nélkül esôvízzel

víztakarékos öblítôtartály és wc esôvízzel, 
vagy újrahasznosított szürkevízzel

12 V

220 V 12 V

házi vízellátórendszer
AL-KO Kft.
www.al-ko.hu

Solo-Duo öko-autó
ANTRO Nonprofit Kft. 
www.solo-duo.hu



Autonóm ház, ajánlott terv Autonóm ház, demonstrációs épület







Autonóm Kistérség tanulmányok 1999, 2004
Egy önfenntartó kistérség víziója

Az Autonóm Ház elvét az 1999-ben elkészült tanulmányban 
(http://www.foek.hu/nyomtatottkiadv/index.html#kisregio) kitágítottuk falu ill. kistérség léptékre. 
Elsõ helyszín a Veszprém-megyei Dörögdi medence kistérsége, melyet öt falu alkot, egy 
vízgyûjtõt képezõ medencében. A lehatárolás így egy ökológiai egységet vizsgált. A medence 
kiválasztása szerencsés volt, mivel a topográfiai formáció olyan, mint a Kárpát-medence
kicsinyített mása. A vizsgálati eredmények analóg módon kivetíthetõek a Kárpát-medence,
mint nagyobb ökológiai-szociális egység egészére. A lehatárolás helyességét pedig igazolta a 
2000-ben életbe lépett Európai Vízkeret-irányelv, mely a regionális tervek készítésénél a 
vízgyûjtõ alapú lehatárolást írja elõ. A munkamódszernél felhasználtuk az osztrák Ökofit 
fenntarthatósági vizsgálat metodológiáját, melynek készítõjét a munkába is bevontuk.

A kidolgozott metodológiát a következõkben foglalhatjuk össze:
Elsõ feladat a lehatárolt kistérség jelenlegi állapotának vizsgálata. 

- tájtörténet, tájhasználat vizsgálata, mûvelésmódok alakulása a tájhasználat kezdeteitõl 
máig, erdõmûvelés

- input-output vizsgálat: a térségbe beáramló és onnan kiáramló javak, termékek, kultúra, 
emissziók, tõke, stb., saját források használatának mértéke

- energiafogyasztás vizsgálata, épületállomány energetikai vizsgálata
- vízhasználat, felszíni és felszín alatti vizek vizsgálata

A vizsgálatot követte a javaslattétel, mely a fenti fókuszpontok szerint tagolódott.
A tájhasználati javaslat egy fenntartható tájhasználatra tett javaslatot. E fejezetet 
tájépítészekkel és helyi mezõgazdászokkal közösen készítettük. Az organikus 
biogazdálkodásra, mint alapra épülve javasoltuk a monokultúrás iparosított mezõgazdaságról 
való áttérést, családi gazdaságok és nagyobb birtokok számára egyaránt. A mûvelésmódok a 
hely adottságaihoz igazítandók, a tagosított földek felváltandók a mezsgyékkel határolt, 
sokszínû, többnyomásos gazdálkodásra. Az erdõmûvelésben hasonló, vegyes fajú, ökologikus 
gazdálkodás követendõ, szálaló vágással. A javaslat kitért a területen kívánatos állatállomány 
méretére.
A fenntartható tájhasználat a mikro- és mezoklíma egyensúlyát képes helyreállítani. Erre 
alapozva készült az energetikai fejezet.

Meghatároztuk a kistérség teljes megújuló energiapotenciálját (víz, nap, szél, biomassza, 
geotermia), majd ezek hasznosítási lehetõségeit. Az erre épülõ stratégia részeként javasoltuk 
az energiahatékonyság növelését, majd a fokozatos átállást megújulókra. Ehhez különbözõ 
energia-mixekre tettünk javaslatot, melyek gazdaságossági vizsgálata alapján készült a 
kiválasztott javaslat. 
A vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a kistérség a saját energiaigényét 
többszörösen meghaladó mértékû megújuló potenciállal rendelkezik. A stratégia célja, hogy 
egy cca. 20 éves program révén az átállást végrehajtsák, majd az energiaimport felszámolását 
követõen energiaexportõrré lépjenek elõ.
A javasolt energiamix elemei: bioszolár falufûtõmû, biomassza és szél alapú áramtermelés, 
bioüzemanyag elõállítás a mezõgazdasági gépek számára.
A vízgazdálkodási fejezet integrált vízgazdálkodásra való áttérést javasolt, melynek elemei: 
takarékos vízhasználat, a csapadékvizek felfogása, tározása, a talajba való visszajuttatása, a 
szennyvizek helyben való tisztítása, visszajuttatása a környezetbe. A fokgazdálkodás 
részleges rehabilitációja. Ezen intézkedések révén a vízkörforgás egyensúlya helyreállítható, a
sivatagosodás megállítható és visszafordítható.
Az 1999-es tanulmányt nem követte megvalósulás, túl korán készült.
2004-ben az Alpokalja kistérségben megismételtük a módszer szerinti munkát, részletesebb 
vizsgálattal, pontosabb eredményekkel (http://www.foek.hu/programok/alkoko.html). Az 
energiapotenciál itt a szükséglet minimum ötszörösének adódott. A javaslat nyomán a 
megvalósulási folyamat is megindult. Ezt elõsegítette, hogy a határ túloldalán számos 
megvalósult példát láthattak az érintettek, és uniós források is megnyíltak.

A legfrissebb stratégia Ercsi-Martonvásár kistérségre készült. A korábbi javaslatsor kiegészült 
az élelmiszer-önrendelkezéssel. A stratégia cca. 30 év alatt megvalósítható, eredményeként a 
kistérség eléri az energiaönállóságot, fõ exportcikkei a megújuló energia és a magas 
hozzáadott értékû mezõgazdasági termékek. A stratégia kivetíthetõ az ország egészére. Nem 
véletlen, hogy az 1999-es tanulmány elõszavát dr. Ángyán József írta, és a benne foglaltak 
jelentõs része a kormány 2012 márciusában elfogadott Vidékstratégiájában megtalálható.
Az energetikai javaslatokból és stratégiai gondolkodásból pedig Bencsik János, volt energetikai 
államtitkár merített, aki jelenleg a dekarbonizációs útitervet készíti.

Azt a tényt, hogy jövõbe tekintõ stratégiák készültek, az igazolja, hogy az Unió 2014-2020 közti 
költségvetési idõszakában olyan pályázati források nyílnak, melyek alkalmasak lesznek az 
ilyen típusú komplex település- és térségfejlesztési stratégiák megvalósítására:
2010-ben  az Európai Bizottság kiadta az Európa 2020 Stratégiát, a következõ célokkal: 
munkahelyteremtés, kutatás-fejlesztés, klímaváltozás és energetika, oktatás, küzdelem a 
szegénység ellen
A 2014-2020-as Kohéziós Politika célja: 
- Integrált Városfejlesztési Stratégiák
- Integrált Térségi Beruházások (ITI)
Célok: smart, fenntartható és befogadó Európa 
Az ITI-k csak akkor lehetnek hatékonyak, ha a konkrét földrajzi területre készülnek, integrált, 
több szektort bevonó stratégiákkal rendelkeznek. A közösség által vezetett helyi fejlesztéseket 
preferálnak. (részletek az ITI-t ismertetõ EU dokumentumból)

A helyi autonóm stratégiák mozaikszerû megvalósítása az országos léptékû megvalósulás 
esélyét hordozza és eszközt kínál egy korszerûbb, decentralizált település- és térségfejlesztési
nemzeti stratégia kidolgozására.
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Mestermunka - Megyeri Tigrisek Aréna

Építész vezetõ tervezõ: Ertsey Attila (KÖR Építész Stúdió kft.)
Településtervezési feladatok: Korompay Judit (Urbanitás kft.) 
Építész és szerkezettervezõ: Portik Adorján (3AR Mûterem kft.)
Építész konzulens: Heppes Miklós (Archiflex kft.)

Elõzmények
A tervezési helyszínen, a káposztásmegyeri Óceánárok utca – Farkaserdõ utca és Kósa Pál 
Sétány által határolt területen az építtetõ Megyeri Tigrisek kosárlabda egyesület sport- és
rendezvénycsarnokot szándékozik építeni. A beruházásra konzorcium alakul, a MT 
vezetésével.

Szabályozási környezet
A telek jelenleg önkormányzati tulajdonú közterület, két övezeti besorolással megosztva Z-KK
és IZ övezetként. A telket az újpesti önkormányzat bérbe illetve tulajdonba kívánja adni 
építtetõnek, melyrõl jelenleg is tárgyalások folynak az érintett felek közt.
A létesítmény megépítéséhez telekalakításra és új övezeti besorolásra van szükség. Ehhez 
módosítani kell a helyi szabályozást és a Fõvárosi Kerettervet is. A javasolt új övezeti
besorolás I, azaz Intézményi keretövezet.
Elkészült az épület vázlatterve, mely elsõsorban a szabályozási tervmódosítások alátámasztó 
anyagaként szolgál, amellett döntéselõkészítõ anyagként a beruházás költségbecslését 
szolgálja. A következõ lépés a szabályozási terv elindításával párhuzamosan az engedélyezési 
terv elkészítése.

Környezetalakítás
A létrejövõ létesítmény új hangsúlyt teremthet a kerület e részén. Jelentõsége többrétû:
- új sport- és közösségi létesítmény a kerület egésze, de különösen a lakótelepen élõk 
számára,
- hiánypótló beruházás a kosárlabda és kézilabda kerületi egyesületei számára, mely alkalmas 
nemzetközi versenyek megrendezésére,
- közösségi centrumképzõ elem a környezõ oktatási intézményekkel, a tanuszodával és a 
szomszédos Farkaserdõ szabadidõs fejlesztési lehetõségeivel együtt.
A létesítmény a lakótelep peremén, az oktatási intézmények között húzódó Kósa Pál sétány 
végén helyezkedik el, az épülõ tanuszodával szemben. A sétány nekivezet a Farkaserdõnek, 
mely egy jelenleg kihasználatlan és részben elhanyagolt erdõ. A sétány továbbvitelével a 
közeljövõben várható az erdõben egy szabadidõs fejlesztés, mely feltárja és a közönség 
számára használhatóvá teszi ezt a rekreációs területet.
A környezet rendezéséhez tartozik a Szilas-patak környékének rendezése, ahol a felhagyott 
kerékpár-gyakorlópálya helyén javasoljuk egy környezetbarát zöld parkoló kialakításával a 
nagyrendezvények lökésszerû többletterhelését levezetni.

A sportcsarnok alapeszméje
Az épület létrehozatala egy politikai szándék eredménye, de az épületet száz évre tervezzük. 
Túl kell mutatnia a jelen igényein és kényszerein. Hogy e célt elérjük, el kell jutni az épület 
eszméjéig, mely az érzékfeletti tartományból származik.
A sport eredeti célja a görögöknél a test nevelésén keresztül elérendõ testi-lelki-szellemi
harmónia volt. Az ókori görögöknél a sport volt a nevelés maga, a legteljesebb értelemben, 
más általános iskolázás nem is létezett.

A sportágak különbözõ emberi képességeket alakítanak, erõsítenek. E csarnokban
labdajátékok lesznek, melyek csapatjátékok. Erõfeszítés, csapatszellem, ügyesség, gyorsaság, 
akarat, taktika. Versengés és fair játék. Ezek olyan magasztos tartalmak, melyek nem 
elégszenek meg egy megfelelõ méretû hangárral, mint építészeti kerettel. Az épület térbeli 
formája tehát nem merõben technikai-szerkezeti kérdés.
Az épület rendezvényteremként is szolgál. Ezért szépnek, emberinek kell lennie, ahol 
emelkedett hangulat ragadja meg a résztvevõt.
A funkcionális tervezés önmagában halott, nem eleven. A zavartalan testi mûködés alapjait 
adja. Emberhez méltó terek kellenek, ahol a sportoló és a nézõ úgy érezheti, hogy otthon van, 
és a Himnuszt büszkén énekelheti el e térben. Mit jelent az emberhez méltó tér?
E kérdés sokakat foglalkoztatott. Ide tartozik Makovecz Imre minimáltér-pályázata és 
mozgáskísérletei is.
Az épület a Föld anyagaiból épül, ásványi és növényi eredetûekbõl. Ezen anyagokban 
metamorfózisok zajlanak. Minden létezõ eggyel magasabb létforma felé törekszik. A kõ, a 
beton növénnyé akar válni, a növény lelkes állattá, az állat emberré és így tovább. Az ember 
feladata e lényáramlás segítése. Ha építész, akkor az építészet eszközeivel. 
Szerencsés, ha az épület tetõszerkezete fából tudna lenni.
A sportpályák õsképe a stadion, az aréna, ami színház is. Ha a funkciósémából indulok ki, 
maradhatnék egy egyszerû, derékszögû rendszernél is, amit egy csarnokszerkezettel le lehet 
fedni. Megpróbáltam inkább közelíteni a merev rendszert az aréna ellipsziséhez. Erre borul rá 
az ellipszoid kupola. A négy sarok négy lépcsõház. A nézõtér alaprajzilag is görbül, és lejt, 
karéjosan. A zeneiség kell megjelenjen benne. 
Az épület tökéletes, harmonikus formája az ellipszishez hasonló Cassini-görbe. A Cassini-
görbe egy univerzális összekötõ elv. Egyenlete egy olyan görbét ír le, melynek pontjai két 
rögzített fókuszponttól való távolságainak összege azonos. A paraméterek változtatása három 
alapforma létrehozatalát eredményezi: az ellipszist, két szimmetrikus tojásformát és a 
lemniszkátát. Ezen alakzatok a kozmoszban is megjelenõ alapmozgások.

A tökéletes alapforma elérését – mely hasonló a Colosseumhoz - a gazdaságossági és 
funkcionális korlátok nem tették lehetõvé, de a metamorfózis folyamata megindult, az épület 
félúton van a merev, derékszögû rendszer és az ellipszis között.
Ehhez az alaprajzi-térbeli rendszerhez kellett egy megfelelõ szerkezetet találni.



A szerkezet
Korábban találkoztam már kiselemes fa héjszerkezettel, ez után keresgéltem. A sors 
összehozott Portik Adorján építésszel, aki egy ilyen szerkezetet fejlesztett ki. A szerkezet 
alkalmas egy hagyományos donga formájú csarnoklefedésre is, de bizonyos geometriai 
keretek közt szabad formálást tesz lehetõvé. Közbensõ letámasztás nélkül lehetõvé teszi a 60 
m-es fesztávú tér lefedését.
Az épület ásványi része a földbõl kinövõ, falazott és vasbeton szerkezetû nézõtér és az alatta 
elhelyezkedõ kiszolgáló helyiségek (a földszinten a sportolói öltözõk, az emeleten a 
közönségforgalmi részek, a második emeleten fitness-termek). Ezek nehéz szerkezete 
hõtároló tömeget képez.
Az ásványi részt burokként veszi körül a faszerkezetû héj. Kétirányban görbülõ formája adja a 
szerkezet merevségét. Szerkezeti magassága lehetõvé teszi a hõhídmentes épületburok 
kialakítását. Elemekbõl való összeépítésének lépéseit képekkel illusztrálom. A szerkezet egy 
bizonyos határig önhordó, utána daru igénybevételével lehet állványozás nélkül megépíteni a 
nagy térlefedést.
A héj kívül átszellõztetett fémlemezfedést kap, belül tûzvédõ burkolatot. 
A héjat bizonyos helyeken megnyitjuk – a fõbejáratnál és a tetõbevilágítónál üvegszerkezet 
alatt válik láthatóvá a szerkezet. Ezenkívül oldalt vágunk nyílásokat az oldalfolyosók 
bevilágítása érdekében. A küzdõtér szórt természetes fényt is kap, napvédelemmel ellátva.

Épületgépészet
Az épület gépészeti koncepciója a többféle használati mód elemzésébõl indult ki. Az épület 
passzívház-szintû hõburka és napvédelme adott. Az alapmûködés a napközbeni edzéseket és 
fitness órákat jelenti, 150-400 fõ közt. E használati mód alatt téli üzemben a fûtési igény 
rendkívül alacsony, cca. 50 kW, melyet a kiszolgáló helyiségekben elhelyezendõ hõleadókkal, 
vagy szerkezetfûtéssel, ill. padlófûtéssel lehet biztosítani – utóbbit a küzdõtéren is. Nyári 
üzemben a hûtési igény hasonló. A HMV-igény mindkét esetben azonos, napi  3000-8000 l 
melegvíz, ami elõállításához 91-243 kWh hõenergia szükséges. A légcserét hõvisszanyerõ
szellõztetõ rendszer biztosítja, mely a légteret terhelõ hõfejlõdést (a használók, a világítás és 
technikai berendezések hõleadása) vezeti el, és ebbõl levegõ-víz hõszivattyúval állítunk elõ 
HMV-t.
Az alapmûködést leggazdaságosabban talajvízkutas és talajszondás hõszivattyú megfelelõ 
aránya képes fedezni. A területen cca. 5 m-en van talajvíz, a továbbtervezéshez próbafúrás és 
próbaüzem szükséges.
A mértékadó terhelések azonban a nagyrendezvények alatt jelentkeznek.
A versenyek rendezésével az épület hõellátásával kapcsolatos feladatok jelentõsen 
megváltoznak. A nézõtér/küzdõtér nagy létszámú terhelését kezelni kell. A terhelés változó 
mértékû, melyet a berendezések mûkötetésével követni kell. A nézõszám függvényében 
változó hõterhelést kell kezelni. A változó hõterhelés egyensúlyozását a légtechnikai 
berendezés szabályozásával tudjuk végezni. Több lépcsõs rendszer és szabályozható 
ventiláció mellett a frisslevegõ elõfûtésére van szükség. Az elõfûtés részben az eltávolítandó 
levegõ hõtartalmának visszanyerésével, részben kiegészítõ hõcserélõ beiktatásával 
lehetséges. A tervezési alapadatok/terhelési állapot maximális kihasználtságra történik. A 
nézõszám az elõzetes adatokból a személyzet és média létszámának figyelembe vételével 
~3500 fõ. A hõterhelés a beépülõ villamos berendezések teljesítménye, valamint a termet 
megtöltõ nézõszám hõleadásából keletkezik.

Hõfejlõdések:
Világítási energia 80 kW
Kameraállások 200 kW
Szellõztetõgépek 75 kW
Kisgépek /büfé/ 50 kW
Sporttechnológia, hang 40 kW
Létszámból eredõ hõleadás 3500 fõ*113,95 W/fõ ~ 400 kW
Szellõztetéssel elvezetendõ hõ összesen: ~ 850 kW

A hõvisszanyerõ szellõzésbõl keletkezõ energiát a frisslevegõ elõmelegítésre, a HMV-igényre
és a padlófûtésre is tudjuk fordítani. 
Nyári üzemben a hûtési igény válik mértékadóvá. A HMV-elõállítás révén csökkentett hûtési 
igény cca. 600 kW, mely csak a rendezvények ideje alatt jelentkezik, azaz néhány óra 
hosszáig. E lökésszerû terhelést nagyteljesítményû hûtõkkel tudjuk lefedni, erre a hõszivattyús 
rendszer alkalmazása aránytalan beruházást jelentene. Vizsgáljuk még az épület padlójával 
közvetlenül érintkezõ földtömeg hõtárolási kapacitásának bevonását a fûtési-hûtési
feladatokba.

Elektromos ellátás
Az épület energiaellátása elektromos áramot igényel. Egyre több stadion létesül önellátó 
napelemes energiatermelõ rendszerrel. Esetünkben az épület jól tájolt tetõfelülete alkalmas 
energianyerésre, de nem PV panelekkel, a görbület miatt. A feladatra a PREFA 
fémlemezfedési rendszer ad megoldást, a korcokkal párhuzamosan futó, a lemezre 
felragasztott PV fóliával. A felületen elõállítható, a hálózatra feladható teljesítmény maximuma
cca. 190 kWp.

Az elõzetes számítások alapján az épület várható legnagyobb egyidejû teljesítményigénye:
- küzdõtér világítás 80 kW
- közvetítõkocsik 200 kW
- kávézók-büfék 50 kW
- sportechnológia, hang 40 kW
- kiszolgálóterületek 100 kW
- külsõ világítás 40 kW
- gépészet ….. kW
____________________________________

- beépített teljesítmény 800 kW
- egyidejû teljesítmény(ei=0,7) 560 kW



Az alapmûködés villamos energiaigénye körülbelül megyezik a tetõn termelhetõ 
teljesítménnyel. Ennek teljes kihasználását – a cca. 190 kWp teljesítményt a jelenlegi Villamos 
Energia Törvény (VET) nem teszi lehetõvé, mindössze egy 50 kW-os demonstratív jellegû
rendszert. Ha a törvény módosul a 2020-as EU EPBD direktíva szerint, a teljes teljesítmény 
kiaknázható lenne. Ezzel – a rövid ideig tartó csúcsterhelések kivételével – az épület képes a 
Közel Nulla Energiaigényû Épület követelményeinek kielégítésére. 

Tervzsûri
Részlet az újpesti Tervtanács állásfoglalásából:
„A Tervtanács tagjai mindenekelõtt kiemelték, hogy hosszú évek óta elõször fordul elõ, hogy 
egy jelentõs munka bemutatása olyan tervezõi ismertetéssel indult, amely a városrendezési és 
az építészeti megközelítést együtt, egymáshoz kapcsolódva kezelte. Ez a több szempontból 
történõ vizsgálat a tervezésnek ebben a fázisában különösen hasznos, ezért a Zsûri mind az 
építtetõ, mind a tervezõk felé is elismerését fejezte ki.
A Tervtanács a javasolt megoldást összességében egyhangú állásfoglalással támogatja.”

Organikus épületgépészet
Az organikus építészet kifejezés F. L. Wright-tól származik. Wright a japán építészetet is 
tanulmányozta, ez is alakította a helyhez fûzõdõ viszonyát. A helyet a természet teremtõ
gesztusának tekintette, ami azonban befejezetlen. Az építésznek fel kell ismernie ezt a 
gesztust, és épületével befejezetté tenni azt. 
Ez a megközelítés azonos Goethe mûvészetfelfogásával:
„A mûvészet a Természet továbbteremtõ tevékenysége az ember által.”
A modern építészet két irányzatra tagolódott, az egyik a Bauhaus-le Corbusier-Mies van der 
Rohe féle racionalista vonal, a másik a Wright-féle organikus modern, Scarpával, Makoveczcel.
Wright az épület szerkezetét és gépészetét is organikus egységként fogta föl, integrálására 
törekedett. Ennek eredménye, hogy föltalálta a padlófûtést.
Hosszú ideig az építészeti tervezés és a szakágak a specializálódás felé mentek, és 
elszakadtak egymástól. A gépész az elérendõ komfortot bármilyen eszközzel képes volt 
elõállítani, az energia olcsó volt, a gépészet bármihez alkalmazkodott. A természeti erõforrások 
korlátozott volta miatt azonban rákényszerültünk az épület mûködésének mélyreható 
ismeretére. Ezen ismeret része a szerkezetek, a terek viselkedése, a komfort változása, és 
mindez az idõben vizsgálva. Ez pedig holisztikus szemléletet és interdiszciplináris 
megközelítést követel, ahol az építész ismét vezetõ szerephez jut, meghaladva a designer 
szerepet.
Ez egy dinamikus épületmûködési ismeretet követel meg. Minden épület egy lény, egy 
organizmus, a benne tartózkodó használóval egységben. Ezt a lényt elképzelhetjük
gépszerûen is, a gépészet és az épületautomatizálás mindent képes megoldani. De 
elképzelhetjük organikus módon is, amikor az idõbeli viselkedést megismerve megpróbálunk 
egy érzékelést kifejleszteni, mellyel a viselkedést érzésben meg tudjuk ragadni. Ha ezt elértük, 
képesek leszünk akár a paraméterek változtatásával optimalizálni az épület mûködését, akár 
strukturálisan belenyúlni, hogy a térbeli konfiguráció passzív mûködése kiváltsa a gépesített 
technológiákat. Ma túlzottan ki vagyunk szolgáltatva a technikának és az elektromosságnak. 
Környezeti és szociális konfliktusok gyorsan képesek katasztrofális körülményeket elõállítani. 
Egy napkitörés képes az összes elektronikai rendszert megbénítani, a dominó elv gyorsan 
továbbhat, összeomlasztva mindent. Az épített környezetnek azonban azt a célt kell kitûznie, 
hogy az épületek alapfunkcióikat – az idõjárás viszontagságai elleni védelem, otthon, étel-ital,
víz, higiénia, egy minimális komfort - minden körülmények között képesek legyenek 
fenntartható módon ellátni. Az organikus épületgépészet ennek a törekvésnek egy eleme.

Építészként kis- és nagy léptékben ezt a célt szolgálom.

2012. november 22.

Ertsey Attila




























